
Afgelopen 15 jaar heb ik ruim 300 lezingen gegeven in Groningen, Friesland en Drenthe aan 
de hand van foto's/dia's gemaakt tijdens mijn wereldreizen. Ook bij uw organisatie heb ik 
één of meerdere lezingen verzorgd. 
Afgelopen jaar heb ik mijn recente wereldreizen omgezet in nieuwe lezingen. Ik wil u graag 
attent maken op deze nieuwe lezingen, die sinds deze week op mijn website te vinden zijn. 
 
Vanaf 2009 heb ik administratie bijgehouden (contactpersonen) en dat is de reden dat u nu 
deze Nieuwsbrief van mij ontvangt. U kunt hem eventueel doorzenden aan de 
verantwoordelijke voor het samenstellen van het jaarprogramma. 
 
Mocht u (uw organisatie) interesse tonen dan hoor ik dat graag. Omdat alle lezingen via 
mond op mond reclame tot stand komen vind ik het prima als u deze mail doorzendt aan uw 
mogelijk geïnteresseerde relaties/collega's, die zich ook met de organisatie van dergelijke 
lezingen bezig houden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Arnold Pilon, Eelde 

 

 
Een kleine greep uit de reacties: 
 
Fantastische voorstelling in Museum de Vosbergen, Arnold! 
 
Lieve Arnold,  
Dank dat je dit persoonlijke verhaal met mij wilde delen. Mooier kan niet! 
En ja, ik zou het prachtig vinden om bij de wereldpremière van je te mogen en kunnen zijn. 
Fijn om je ontmoet te hebben, ik kijk uit naar een volgende keer! 
En ik ga heel erg genieten van Bhutan. 
Hartelijke groeten, Erica 
 
Goedemiddag wereldreiziger Arnold 
Wat een geweldige lezing in Bellingwolde 
Fijn dat ik je in de pauze nog even mocht spreken 
Zouden een paar korte filmpjes nog een leuke aanvulling kunnen zijn ? 
Bedankt en succes met je nw voornemens 
Vriendelijke groet Klaas Homan 
 



Dag meneer Pilon, 
Wij zijn de afdeling Bakkeveen van de BvPF Vrouwen van Nu, en wij zijn geïnteresseerd in uw 
lezing over Jemen. 
We hoorden van kennissen dat het zo 'n mooie avond was geweest en dat wilden wij ook 
wel voor onze leden! 
Wij zijn een actieve afdeling met 85 leden, waarvan er zo 'n 50 op de avonden komen. 
We hopen zo spoedig mogelijk van u te horen en zien uit naar uw bezoek. 
Met vriendelijke groeten, 
Marijke Durksz 
 

 


